
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Fiscal 
 

Função: Lançar Notas Fiscais 
de entrada de mercadorias no 

sistema 

Área:  

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Administrativo 
 

Área: Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente controla o recebimento de Notas Fiscais de entrada de produtos para 

apuração dos tributos devidos e posterior pagamento e contabilização: recebe a 

documentação, confere a correta aplicação dos impostos incidentes, verifica a existência 

do cadastro do fornecedor, insere os dados no sistema informatizado da empresa, 
reproduz os originais e encaminha as cópias à área financeira, para pagamento. Arquiva 

a documentação original, para controle. 
 

 Registra o volume diário de produção para fins de apuração dos custos: recebe as 

Ordens de Produção, confere a entrada dos itens na Expedição e lança os dados no 

sistema.  

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre a 

movimentação de entradas no Almoxarifado e volume da produção, para apreciação do 

superior e controle da posição do estoque e custos de produção. Remete cópias à área 
de Custos (Matriz) para apuração dos custos globais. 

 

 Eventualmente faz o cadastramento no sistema dos fornecedores das Unidades para 

inserção das entradas de produtos no estoque: levanta as informações com a área de 
Compras ou diretamente com os fornecedores e registra os dados para possibilitar a 

aceitação das entradas pelo sistema. Arquiva e/ou encaminha os dados para controle 

dos fornecedores. 

 

 Acessa e lança no site da Prefeitura local as Notas Fiscais de serviços prestados à 

Unidade, para apuração e recolhimentos dos impostos devidos. Notifica a área 

Financeira, para controle. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Administrativo faz o lançamento de Notas Fiscais de entrada de 

mercadorias no sistema informatizado da empresa observando a correta aplicação dos 

impostos incidentes. 

Prepara planilhas registrando o volume da produção diária e dá entrada no sistema para 

apuração dos custos de produção. 

 



 

 
 
(cont.) 

 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Médio Técnico (C. Contábeis) completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento pessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 
 

 

 


